
Wij delen ons succes
Als een onderlinge verzekeringsmaatschappij richten wij onze aandacht niet 
op onze aandeelhouders en op de aandelenbeurs maar op onze verzekerden 
en hun partners. Wij nemen steeds de tijd om uw bedrijf en wat u als 
verzekeringsoplossing nodig heeft te leren kennen.

Onze acceptatie omvat een grondige analyse van uw risico’s en wordt 
ondersteund door een diepgaande kennis van uw sector. Ons geïntegreerd 
beleid op vlak van acceptatie, claims- en risicobeheer biedt u altijd een creatieve 
oplossing voor de overdracht van uw risico’s.

Oplossingen voor de meeste complexe risico’s
Wij bieden een op maat gemaakte Accident & Health dekking voor individuele 
personen of groepen in geval van overlijden, tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Onze polissen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten en wij 
zijn gespecialiseerd in het bieden van flexibele dekking daar waar nodig. 

Middels de jarenlange ervaring van ons team bieden wij steeds een gepaste 
dekking voor overlijden door ongeval, blijvende invaliditeit of tijdelijke invaliditeit en 
de daarmee gepaard gaande medische kosten.

Onze producten kunnen ook worden gecombineerd met extra waarborgen zoals 
een vergoeding van reiskosten of medische kosten voor expats. 

Soort Capaciteit

Per persoon EUR 10.000.000

Per gebeurtenis EUR 50.000.000

Accident  
& Health



Doelgroepen
• Entertainment

• Horeca

• Toerisme

• Industrie

• Media

• Medisch

• Transport

Dekkingsgebied
Wereldwijd.

Lange termijn visie
Als onderlinge verzekeringsmaatschappij zijn wij 
consistent en zijn wij er voor de lange termijn. 
Onze ervaren teams zijn vindingrijk, responsief en 
bevoegd om snel beslissingen te nemen.

U geniet van onze technische acceptatie 
bevoegdheden, de kracht van onze goede relatie 
met uw makelaar en onze unieke behandeling van 
claims.

Wat goed is voor u is ook goed voor ons. 

Continuïteit in een 
veranderende wereld
Sommige verzekerden zijn al meer dan 20 jaar klant 
bij Liberty. 

Maar waarom blijven ze zo lang? Omdat wij een 
cultuur volgen van flexibiliteit en transparantie.

Heel eenvoudig: wij doen wat we moeten doen.

Uw bedrijf staat niet stil en wij ook niet. We 
ontwikkelen onze producten en diensten voortdurend. 
We investeren in mensen en middelen en bouwen ons 
wereldwijd distributienetwerk uit om u continuïteit en 
geruststelling te bieden in een veranderende wereld.

Vertrouwen in de schade- 
afwikkeling
Ons in Den Haag gevestigd team heeft zelfstandige 
bevoegdheden om lokaal schades af te wikkelen. Waar 
nodig worden onze schaderegelaars ondersteund door 
een wereldwijd netwerk van experts. 

Als ervaren marktleider vinden we het belangrijk 
om een toegewijd team te hebben met een eigen 
bevoegdheid. In combinatie met onze sterke 
technische expertise stelt dat ons in staat om 
nauw samen te werken met onze makelaars en 
gevolmachtigden en de best mogelijke service voor 
ons klanten te garanderen.

Vinden van mogelijkheden
We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van 
producten en oplossingen voor onze klanten. 
Of het nu gaat om een verscheidenheid aan 
gespecialiseerde dekkingen, aangepaste 
voorwaarden of de proactieve begeleiding bij 
eventuele toekomstige schades.

Indien onze klanten een gecombineerde 
oplossing nodig hebben voor hun eigendoms- en/
of ongevallen risico’s kunnen we een aangepast 
programma ontwikkelen met o.a. de volgende 
waarborgen:

• Sabotage en Terrorisme 

• Kunst- en kostbaarheden

• Annulering van evenementen  
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